
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ 
Број: 03-3358/1 
Датум:07.09.2017.  
 
 

       Продекан за наставу Шумарског факултета у складу са чл. 141. Статута Шумарског факултета, доноси  
 
                                                         Р Е Ш Е Њ Е 
                        ЗА  СТУДЕНТЕ  МАСТЕР  АКАДЕМСКИХ  СТУДИЈА   
 
  УПИС ЋЕ СЕ ОБАВИТИ  ОД  25.09. до 02.10. 2017.г. за све уписне гeнерације 
 

             Студентима  уписне генерације 2016/17.  којима је до краја студија остао само МАСТЕР РАД 
             (15 ЕСПБ) продужава се рок за завршетак студија до 13.10.2017.  Рок за доставу мастер   

рада је 25.09.2017. а јавна одбрана мора бити закључно са 13.10.2017. 
 
            1. Студенти поднесе Служби за наставу и студентска питања: 

- Индекс,  
- 1 образац ШВ 20 (други примерак ШВ-20 се налази на  е-налогу студента и треба га 

попунити (потврдити или исправити ако има промена)  пре доласка у Студентску службу 
за упис) 

- Образац за пријаву предмета које студент преноси (скинути са сајта). 
 

- уплатница на износ од 100,00 динара /за Каријер центар студената/. 
 
      -    уплатница за школарину: 
Вредност ЕСПБ за предмете које студенти први пут  уписујe је 2.000,00 дин (за слушање) 
Вредност ЕСПБ за предмете које студенти други пут уписују је 1.400,00 дин (за полагање) 
Вредност ЕСПБ за мастер рад је 2.000,00 дин. 
 
Плаћање школарине је могуће у четири рате: 

1. рата приликом уписа јесењег семестра = 30% вредности 
Преостали износ треба поделити у три једнаке рате: 

2. рата до 30.11.2017. године 
3. рата до 11.01.2018. године 
4. рата до 12.02.2018. године 

Уплатнице се предају  Студентској служби за Ваш досије. 
 
 Студенти који школарину  плаћају у ратама  морају поштовати датуме доспећа сваке рате.  
Свако прекорачење рока подлеже примени члана 12. Уговора о студирању.  
Уплате извршене до 15 дана после наведених рокова увећавају се за 10%, а преко 15 дана  
за 15%. 
 
-2 примерка Уговора о студирању  (узети у Скриптарници) – самофинансирајући студенти  
 



 
 
2. Студенти уписне генерације 2015/16. год. који до 30.09.2017. године нeће завршити студије а до 
краја студија им је остало 15 ЕСПБ могу поднети захтев за продужење рока за завршeтак студија у 
трајању  од два семестра  у школ. 2017/18. године  закључно са  30. 09. 2017. године (образац молбе 
купити у скриптарници + уплатница 600,00 динара и завести у Писарници). Молбе се поднесе уз осталу 
документацију потребну за упис. 
 
3. Студенти уписани у прву годину основних академских студија 2014. године, који до 30.09.2017. 
године не заврше студије изгубиће статус  студента. 
У складу са одредбама Закона о високом образовању и Статутом Универзитета у Београду, лица из 
става 1. која су у досадашњем току студија остварили минимум 30 ЕСПБ бодова, могу се на лични 
захтев, само још једном уписати на студијски програм у статусу студента који се самофинансира 
и овај статус се задржава до краја студија. Дужина трајања студија је две године. 
 
Молбе за поновни упис студенти подносе најкасније до 30.09.2017. године:  
-студент подноси молбу из Скриптарнице, индекс, уплату на износ 10.000 динара (надокнада за 
трошкове поновног уписа).  О поднетим захтевима одлучиваће декан Факултета након завршетка 
септембарско-октобарског испитног рока. 

 
 

Све уплате се врши на рачун Шумарског факултета: 
840-1878666-24 
Број модела 97 
Позив на број 19-02268-742121-74-04-940 
 
Доставити: Служби за наставу и студентска питања 2х, истаћи на сајт и огласну таблу, 
Писарници.          
 

                                                                     Продекан за наставу 

                                                        Проф. др Весна Голубовић-Ћургуз 


